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Փաստաթղթերն ընդունվում են 2017 թվականի սեպտեմբերից 
հոկտեմբեր, երկուշաբթիից ուրբաթ` ժամը 9:00 - 18:00: 
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ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ 

Ապահովագրությունը գործունեության 
առավել պահանջված ոլորտ է դառնում 
Հայաստանի Հանրապետությունում: Դա 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

մարդիկ սկսել են ավելի շատ մտահոգվել 
իրենց և իրենց մտերիմների 

անվտանգությամբ: Ապահովագրության ոլորտում 
այսօր շատ պահանջված են որակյալ մասնագետները: Գործունեության այդ 
ոլորտը բավականին հետաքրքիր է նրանով, որ այն գնահատում է ռիսկերը և 
կանխատեսում իրադարձությունների զարգացումը: Ապահովագրողը մարդկանց 
մեջ վստահություն է սերմանում վաղվա օրվա հանդեպ և կյանքի դժվար 
պահերին իրական օգնություն է ցույց տալիս:  

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտության 
հանդեպ ձևավորված պահանջը և ոլորտի մասնագետների պակասը՝ ՀՀ 
պետական կառավարման ակադեմիան 2017-2018 ուսումնական տարվանից ներ 
է դրել «Ապահովագրական գործ» կրթական ծրագիրը՝ նպատակ ունենալով 
թողարկելու ոլորտի բարձրակարգ մասնագետներ: 

 
 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
 

 

 Ապահովագրական ընկերությունների կառավարում 
 Ֆինանսների կառավարում  
 Իրավական վերահսկողություն  
 Ապահովագրական ընկերությունների ներդրումային 

գործունեության հիմնախնդիրները 

 

 ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման միտումները  
 Ապահովագրական պրոդուկտների վաճառքի 

հիմնախնդիրները   

 

 ՀՀ ապահովագրության բոլոր տեսակների կիրառում և նոր 
ապահովագրության տեսակների ներդրում 

 Վերաապահովագրության արդի հիմնախնդիրները 

 

 Ռիսկերի գնահատում և կառավարում 
 Ռիսկերի դասակարգման և կանխման 

առանձնահատկությունները 



 
 

 
ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ընդունելության մրցույթին կարող են 
մասնակցել առնվազն բակալավրի աստիճան 
ունեցող պետական և ըստ համապատասխան 
մասնագիտությունների հավատարմագրված՝ 
կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները։ 
«Ապահովագրական գործ» կրթական ծրագրով սովորելու հայտ 
ներկայացրած դիմորդները մասնակցում են հարցազրույցի:  
 

Հարցազրույցի ընթացքում ստուգվում են՝ 
 ընդհանուր զարգացածությունը 
 գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը 
 օտար լեզվի իմացությունը 
 ընդհանուր աշխարհայացքը 
 ընդհանուր բազմագիտակությունը (էրուդիցիա) 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
1. Դիմում ակադեմիայի ռեկտորի անունով 
2. Բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և 

դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները 
3. Ինքնակենսագրություն 
4. 6 լուսանկար` 3 x 4 սմ չափսի 
5. Արական սեռի անձանց համար նաև զինգրքույկի կամ զորակոչային 

տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան 
տեղեկանք 

6. Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճենը 
7. Հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական 

աշխատությունների ցուցակ (առկայության դեպքում) 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐԵՐ 

Հանրային ոլորտ Մասնավոր ոլորտ 

  ՀՀ Կենտրոնական բանկ  «Հայաստանի ավտոապահո-
վագրողների բյուրո» իրավաբա-
նական անձանց միության 

  ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն 

 ՀՀ ապահովագրական 
ընկերություններ 

  ՀՀ    աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 
նախարարություն 

 ՀՀ առևտրային բանկեր 

 «ՀՀ ֆինանսական համակարգի 
հաշտարարի գրասենյակ» 
հիմնադրամ 

 Ֆինանսավարկային 
կազմակերպություններ 

  ՀՀ վերահսկիչ պալատ  Ներդրումային հիմնադրամներ 

 ՀՀ ԿԱ ազգային 
անվտանգության ծառայություն 

 

 

      

 

 



 
 

 
Մեր նպատակը՝ կերտել 
խոստումնալից ապագա  

 

«Ապահովագրական գործ» կրթական 
ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստելու 
մրցունակ մասնագետներ, ովքեր կտի-
րապետեն մասնագիտական, կառավար-
չական, կազմակերպչական և վերլուծա-
կան կոմպետենցիաների, կկարողանան 

օպերատիվ կերպով կանխատեսել,  գնահատել և վերլուծել տնտեսական 
շուկայի ռիսկերը՝ խուսափելով հնարավոր  բացասական հետևանքներից, և 
նվազագույնի կհասցնեն կազմակերպության կորուստները: Այս ծրագրով 
սովորողները ուսման ընթացքում ձեռք կբերեն պրոֆեսիոնալիզմ ապահո-
վագրական բիզնեսում, ընդունակ կլինեն պետական մակարդակով զար-
գացնելու ապահովագրական գործը պաշտպանության, արդյունաբե-
րության, գյուղատնտեսության, սոցիալական ոլորտներում, ապահովագրա-
կան մասնավոր ընկերություններում: Կրթական ծրագրի ներդրման կարևոր 
նպատակներից մեկն էլ  տեղի և միջազգային աշխատաշուկայի արդի պա-
հանջներին համապատասխան մրցունակ մասնագետներ պատրաստելն է: 

 

Մասնագիտական կոմպետենցիաներ 
 կառավարման հմտություն 
 համակարգչային հմտությունների տիրապետում 
 հաղորդակցման, փոխհամագործակցության հմտություն 
 որոշումներ կայացնելու ունակություն 
 ապահովագրական գործին առնչվող օրենքների իմացություն 
 ապահովագրության զարգացման միտումների վերլուծության հմտություն 
 ապահովագրական կազմակերպությունների ֆինանսական շուկայի 

հետազոտության, վերլուծության հմտություն 
 ապահովագրական շուկայում փորձագիտական, խորհրդատվական 

գործունեություն ծավալելու հմտություն 
 ապահովագրական բիզնեսի մոդելների և մեթոդների վերլուծության 

հմտություն 



 
 

 ապահովագրական շուկայի վարկանիշային գնահատականի 
գործառնման, զարգացման, կանխատեսման հմտություններ 

 ներդրումային քաղաքականության կիրառման և տեղեկատվական-
հաղորդակցական ունակությունների շնորհիվ տեղի և միջազգային 
ապահովագրական կազմակերպությունների վճարունակությունը 
գնահատելու և կարգավորելու հմտություններ 

 ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական ֆոնդերի 
կայունությունն ապահովելու ունակություն 

 ռիսկերի կառավարման մեխանիզմներին տիրապետելու, վերլուծելու և  
գնահատելու հմտություններ 

 ռիսկերի դասակարգման, ռիսկերից պաշտպանվելու, ապահովագրվելու 
հմտություններ 

 
 
 

 

 

 

 

 

ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ 
ՈԼՈՐՏՆԵՐ 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՂ 

 

ՌԻՍԿԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ

 
 

 

ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆ 

 
 



 
 

Ուսուցման առանձնահատկությունները 
Կրթական ծրագրի մշակման և այն առարկայական ցանկի միջազգային 

չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու համար ավելի քան երեք տասյակ 
միջազգային հեղինակավոր համալսարաններում իրականացվել է բենչմարքինգ 
ՀՀ ապահովագրական ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների 
աջակցությամբ: 

Ավանդական դասերի հետ մեկտեղ ընկերությունների կողմից 
սովորողներին կառաջադրվեն քեյսեր (իրավիճակային խնդիրներ), 
կիրականացվեն գիտական և գործնական սեմինարներ ու քննարկումներ կլոր 
սեղանների շուրջ՝ կազմակերպությունների հեղինակավոր կառավարիչների 
հետ, կանցկացվեն գործարար խաղեր, խմբային աշխատանքներ, սովորողները 
կունենան գործնական նախագծերի իրականացման հնարավորություն: 
Դասընթացները կկազմակերպվեն Ակադեմիայի տեխնիկապես հագեցած 
լսարաններում, տեսակոնֆերանսներ անցկացնելու հնարավորություն ունեցող 
դահլիճներում: 

 

Մեր առավելությունները 
 ֆինանսների, կառավարման և ապահովագրական գործի ոլորտներում 
բարձրակարգ պրոֆեսորադասախոսական կազմ 
 ապահովագրության ոլորտի կադրերի  մասնագիտական գիտելիքների 
խորացում 
 գիտահետազոտական և կառավարչական պրակտիկաներ պետական 
գերատեսչական մարմիններում և ՀՀ ապահովագրական ոլորտի առաջատար 
կազմակերպություններում 
 աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագետի որակավորում 
 ուսուցում նորագույն տեխնոլոգիաներով 
 

ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
Կրթական ծրագրի պրակտիկան հնարավորություն կտա Ակադեմիայի 

մագիստրանտներին գործնականում ուսումնասիրելու ապահովագրական 
գործը,  ծանոթանալու ոլորտի մեթոդաբանությանը:  

Մասնագիտական պրակտիկա կանցկացվի տեղի ապահովագրական խոշոր 
կազմակերպություններում: Ուսումնառության ընթացքում մագիստրանտները 
մշտական կապ կպահպանեն ապահովագրական ընկերությունների հետ, ինչը 
թույլ կտա ձևավորել յուրահատուկ կրթական հետագիծ: 

 
 
 


